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٭هدف کلی درس:
در پایان دوره دانشجو بایستي با بیماریهاي مربوط به سیستم هاي قلبي-عروقي  ،تنفسي  ،بیماریهاي سیستم ادراري و بیماریهااي شاای زناان
و بیماریهای شای سیستم تناسلی مردان ،عالئم و تشخیص بیماریهای مذکور  ،درمان و مراقبت پرساتاری ایاب بیماریهاا باا تايیاد بروماوز
به بیمار وخانواده وي را فراگیرد .
اهداف اختصاصی هر جلسه :دانشجویان در پایان دوره قادر باشند :
§ آناتومي و فیزیولوژي قلب
-

ساختمان قلب ،الیه هاي ون و عروق يرونر را شرح دهد
عملكرد قلب را بطور يامل توضیح دهد
هدایت الكتریكي قلب را شرح دهد
گرد خون قلبي و ریوي را توضیح دهد

§ اطالعات عیني و ذهني مربوط به بیماریهاي قلبي
 نشانه هاي مختلف بیماریهاي قلبي را لیست نماید درد قفسه سینه ،تنگي نفس و يوتاهي تنفس را شرح دهد سرفه و خصوصیات ون را بیان نماید . به خستگي و علت وجود ون در بیماریهاي قلبي اشاره نماید سنكوپ و غش يردن را شرح دهد چماقي شدن انگشتان ،ارتوپني و  PNDرا توضیح دهد§ تستهاي تشخیصي در بیماریهاي قلبي
 انواع تستهاي تشخیصي مربوط به بیماریهاي قلبي (تهاجمي و غیر تهاجمي ) نظیر نوار قلب ،ايو،تست ورزقلبي و  )...را شرح دهد
 -مراقبتهاي قبل – حیب و پس از تستهاي تشخیصي بیماریهاي قلبي را توضیح دهد

،يتتریزاسیون

§ تقسیم بندي بیماریهاي قلبي ،بیماریهاي التهابي قلب و پریكارد
 انواع تقسیم بندي بیماریهاي قلبي (مادرزادي – ايتسابي – دریچه اي ،سیانوز دهنده و غیر سیانوز دهنده و  )...را لیست نماید پري ياردیت را با توجه به پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم  ،تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهاي پرستاري شرح دهد اندوياردیت بايتریایي تحت حاد ) (SBEرا با توجه به پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و نحوه درمان  ،اقداماتپیشگیري يننده و مراقبتهاي پرستاري توضیح دهد
§ بیماریهاي دریچه اي قلب ،درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه
 بیماریهاي مربوط به دریچه هاي قلب را لیست يند بیماریهاي دریجه میترال (تنگي میترال،پروالپس و  )...با توجه به پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و درمان ومراقبتهاي پرستاري شرح دهد .
 بیماریهاي دریچه سر لختي را با توجه به پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاريتوضیح دهد.
 بیماریهاي وئورت (تنگي و  )....رااز نظر پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري شرحدهد .
§ نارسایي احتقاني قلب ،وئوریسم قلبي  ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه
 نارسایي احتقاني قلب  CHFرا با توجه به پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاريشرح دهد .
 ونوریسم قلبي را با توجه به پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري توضیح دهد§ آناتومي و فیزیولوژي عروق ،اپیدمیولوژي و اتیولوژي و فايتورهاي خطر در بیماریهاي قلبي
-

وناتومي شریانها – وریدها و مویرگها را شرح دهد
عملكرد شریان ها – وریدها و مویرگها را توضیح دهد
به اپیدمیولوژي و اتیولوژي بیماریهاي قلبي – عروقي اشاره نماید
فايتورهاي خطر در بیماریهاي قلبي را شرح دهد
اقدامات پیشگیري يننده در ابتالء به بیماریهاي قلبي –عروقي را ذير نماید

§ بیماري افزایش فشار خون ،عالئم فدرمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه
 فشار خون را تعریف يند انواع پرفشاري خون را شرح دهد پاتوفیزیولوژي ،عالئم تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوط به افزایش فشار خون را توضیح دهد§ عالئم بیماریهاي عروقي ،تستهاي تشخیصي ،بیماریهاي سرخرگي (ورترواسكلروز ،وترواسكلروز) و بیماریهاي انسدادي
سرخرگي  :برگر – رینود
 عالئم بیماریهاي عروقي (شریاني و وریدي ) را شرح دهد تستهاي تشخیصي مربوط به عروق (تهاجمي و غیر تهاجمي) نظیر ونوگرافي و ونژیوگرافي ،سونوگرافي داپلر  ...توضیح دهد بیماري ورتروواسكلروز را از لحاظ پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و پیشگیري و مراقبتهاي پرستاري توضیحدهد .
 بیماري وترواسكلروز را از لحاظ پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،و عوامل مستعد يننده ،عالئم و تشخیص و پیشگیري و مراقبتهايپرستاري توضیح دهد .
 بیماري برگر را از لحاظ پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عوامل خطر ،عالئم و تشخیص و پیشگیري و ينترل و مراقبتهايپرستاري توضیح دهد .
 بیماري رینود را از لحاظ پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عوامل خطر ،عالئم و تشخیص و پیشگیري وينترل و مراقبتهايپرستاري توضیح دهد .

§ بیماریهاي وریدي  :ترومبوفلبیت ،واریس ،ادم لنفاوي ،نارسایي وریدي
ترمبوفلبیت را از لحاظ پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و پیشگیري ودرمان و مراقبتهاي پرستاري توضیح دهد .
واریس ،پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عوامل خطر ابتالء ،عالئم و تشخیص و پیشگیري ودرمان و مراقبتهاي پرستاري
توضیح دهد .
ادم لنفاوي  ،پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم بالیني  ،تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را بیان يند .
نارسایي وریدي ،،اتیولوژي ،عالئم بالیني  ،تشخیص  ،پیشگیري ودرمان و مراقبتهاي پرستاري شرح دهد .

-

§ آناتومي – فیزیولوژي تنفس
راههاي هوایي-فوقاني دستگاه تنفسي را از لحاظ وناتومي شرح دهد
بخشهاي تحتاني دستگاه تنفسي را از لحاظ وناتومي توضیح دهد
عملكرد سیستم تنفسي را شرح دهد
تهویه و ايسیژناسیون را شرح دهد
ايسیژن درماني و طرق مختلف ون را شرح دهد
انواع حجم ها و ظرفیتهاي ریوي را توضیح دهد

-

§ جمع آوري اطالعات ذهني و عیني ،تستهاي تشخیصي دستگاه تنفسي
-

اطالعات عیني و ذهني مربوط به سیستم تنفسي (سرفه  ،درد قفسه سینه ،تنگي نفس  ،سیانوز ،خلط و )...را بیان نماید
تستهاي تشخیصي دستگاه تنفسي (تهاجمي و غیر تهاجمي ) نظیر وزمایش خلط ،PFT،برنكوسكوپي  CT،و  )...را شرح دهد .
مراقبتهاي پرستاري قبل ،حیب و پس از تستهاي تشخیصي سیستم تنفسي را توضیح دهد .

§ عفونت راههاي هوایي فوقاني
-

سرماخوردگي ،اتیولوژي ،عالئم ،تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد
رینیت  ،اتیولوژي ،عالئم ،تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد
سینوزیت  ،اتیولوژي ،پاتوفیزیولوژي ،عالئم ،تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد
فازنژیت  ،اتیولوژي ،عالئم ،تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد

§ انسداد و تروماي راههاي هوایي فوقاني
 علل انسداد راههاي هوایي فوقاني را بیان يند شكستگي بیني ،عالئم ،تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد§ انسداد و سرطان حنجره
 انسداد حنجره  ،پاتوفیزیولوژي  ،اتیولوژي ،عالئم ،تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد سرطان حنجره ،انواع  ،اتیولوژي ،عالئم ،تشخیص ون را ذير نماید انواع روشهاي جراحي سرطان حنجره ،مزایا و معایب هر یك و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را توضیح دهد§بیماریهاي مزمن انسدادي ریه COPD
-

بیماریهاي مزمب انسدادي ریه را توضیح دهد
انواع بیماریهاي مزمب انسدادي ریه را نام ببرد
برونشیت را از لحاظ پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد
برونشكتازي را از لحاظ پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد
ومفیزم را از لحاظ پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد
وسم را از لحاظ پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد

§ تروماي قفسه سینه (شكستگي دنده ،پنوموتورايس ) ،تامپوناد ،وسپیراسیون
-

انواع تروماي نافذ و غیر نافذ قفسه سینه را بیان يند
شكستگي دنده ،انواع ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را توضیح دهد
پنوموتورايس را از لحاظ پاتوفیزیولوژي  ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد
تامپوناد را با توجه به پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را بیان نماید
وسپیراسیون و انواع ون را تعریف نماید
تشخیص و عالئم ،نحوه درمان و مراقبتهاي پرستاري و نحوه پیشگیري از وسپیراسیون را توضیح دهد

§ آمبولي ریه ،تومرهاي دستگاه تنفسي ،عالئم و درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه
-

ومبولي ریوي  ،پاتوفیزیولوژي  ،عالئم و تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد
تومورهاي ریه (خو خیم و بدخیم) شرح دهد
عالئم تومورهاي ریوي ،تشخیص و نحوه درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را توضیح دهد

§ سل ریوي ،وبسه ریوي ،بیماریهاي پلور،درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه
سل ریوي را با توجه به پاتوفیزیولوژي ،عالئم و راه انتقال ون ،تشخیص (تست مانتو و تفسیر ون ،درجه بندي سل )

شرح دهد
نحوه درمان و رژیم دارویي ضد سل ،عوارض و نحوه مصرف و مراقبتهاي پرستاري وموزشهاي الزم را توضیح دهد
وبسه ریوي را با توجه به پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و نحوه تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري الزم شرح
دهد
بیماریهاي مختلف پلور (التهاب پلور ،افوزیون پلور ،امپیم) را با توجه به پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و نحوه
تشخیص و درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه بیان نماید

§ آتلكتازي ،انسداد حاد تنفسي ،افزایش فشار ریوي ،عالئم ،درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه
-

وتكتازي را با توجه به پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و نحوه و درمان و مراقبتهاي پرستاري توضیح دهد

-

انسداد حاد تنفسي  ،پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و نحوه و درمان و مراقبتهاي پرستاري راشرح دهد
افزایش فشار ریوي را از لحاظ پاتوفیزیولوژي ،اتیولوژي ،عالئم و تشخیص و نحوه و درمان و مراقبتهاي پرستاري را شرح

دهد
§ بيماريهاي سيستم تناسلي زنان

 وناتومي قسمتهاي مختلف دستگاه تناسلي داخلي وخارجي را شرح دهد اعمال فیزیولوژیك دستگاه تناسلي زنان را توضیح دهد. روشهاي روتیب معاینه بخشهاي مختلف دستگاه تناسلي زنان را شرح دهد وزمایشات الزم در بیماریهاي زنان را بیان يند اتیولوژي ،عالئم ،تشخیص ودرمان انواع واژینیتها  ،سرویسیت و ياندیدیاز رابیان نماید علل،راههای انتقال ،پیشگیري و درمان ایدز در زنان را شرح دهد -تعریف ،عالئم ،تشخیص ودرمان میوم ،وندومتریوزیس و  PIDراتوضیح دهد.

 انواع تومورهاي خو -رو

خیم وبدخیم تناسلي رابیان يند.

درمان انواع تومورهاي خو

خیم وبدخیم را شرح دهد

 عالئم شليهاي لگب ( سیستوسل ،ريتوسل ،پروالپس رحم ) را با یکدیگر مقایسه کند -تكنیكهاي جراحي شليهاي لگب را شرح دهد.

§ بيماريهاي Breast

 وناتومي و فیزیولوژی  Breastرا شرح دهد نحوه معاینه فیزیکی  Breastرا توضیح دهد وزمایشات تشخیصی بیماریهای  Breastرا توضیح دهد انواع بیماریهای )Breastسرطان،وبسه ،کیستها،فیبروودنوم ،عفونتها و  )...راههای تشخیص و درمان ونها را شرح دهد اختالالت  Breastدر مردان ،راههای تشخیص و درمان ونها را شرح دهد. -انواع جراحیهای  Breastرا با یکدیگر مقایسه نماید

§ بيماريهاي سيستم تناسلي مردان

 -اتیولوژی ،عالئم  ،راههای درمان ،مراقبتهای پرستاری و وموز

به بیمار در بیماریهاي  ،BPHپروستاتیت  ،واریكوسل ،

هیدروسل ،هماتوسل،فیموز ،پارافیموزیس ،سرطان بیضه ،نهان بیضگی،اورکیت و اپیدیدیمیت را توضیح دهد.

§ بيماريهاي سيستم ادراري

 وناتومي و فیزیولوژي دستگاه ادراري را توضیح دهد. روشهاي تشخیصي اختالالت ادراري را شرح دهد -اتیولوژی ،عالئم  ،راههای درمان  ،مراقبتهای پرستاری وموز

به بیمار در عفونتهاي مجاري ادراري(  )UTIرا شرح دهد.

 علل ،عالئم  ،راههای درمان و مراقبتهای پرستاری پیلونفریت و گلومرونفریت را شرح دهد اختالالت انسدادي سیستم ادراري  ،هیدرونفروز  ،يیستها  ،تنگي ها و احتباس ادراري را شرح دهد. مثانه نورژنیک را تعریف کند.علل ،اشکال مختلف و مراقبتهای پرستاری ون را شرح دهد.علل ،یافته های بالینی و تشخیصی ،درمان ،مراقبتهای پرستاری و وموز

به بیمار را در انواع سنگهای ادراری شرح دهد..

٭منابع اصلی درس(عنوان کتاب  ،نام نويسنده  ،سال و محل انتشار ،نام ناشر ،شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس -در
صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجالت آن به عنوان منبع ضروری نباشد)
* منابع درس:
-Text book of medical physiology. Gayton& Hall . 11th edition,8002 .

-Smeltzer,S.C.,&Bare,B.(2041). Brunmmner amnd Suddarths Text Bok of Medical Surgical Nursing. (11th
ed.). Philadelphia:Lippincott.
- Black, J.M.,Hawks, J.H., Keene, A.M.(2048). Medical Surgical Nursing(7th ed.). Philadelphia:Saunders.
.

٭نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی :
الف) در طول دوره(کوئيز ،تکاليف،امتحان ميان ترم)...
بارم :امتحان میان ترم %47
تكليف كالسي  ،آزمون كالسي  ،نظم و ترتيب در كالس

%01

ب) پايان دوره
بارم :امتحان پایان ترم %97
روش تدريس:
مطالب درسي به روش سخنراني  -پرسش وپاسخ وبحث گروهي ارائه مي شود.

وسايل كمك آموزشي:
از وسایل موالژ  ،وایت برد ،اسالید وفیلم استفاده مي شود.

رديف

1

2
3

4

5
6

عنوان

آناتومي و فیزیولوژي قلب و اطالعات عیني و ذهني بیماریهاي
قلبي و تستهاي تشخیصي مربوط به بیماریهاي قلبي

تقسیم بندي بیماریهاي قلبي ،بیماریهاي التهابي و پریكارد
بیماریهاي دریچه اي قلب – درمان و مراقبتهاي مربوطه
نارسایي احتقاني قلب ،آنوریسم قلبي ،عالئم و درمان و
مراقبتهاي مربوطه
آناتومي و فیزیولوژي عروق اپیدمیولوژي و اتیولوژي و
قاكتورهاي خطر در بیماریهاي قلبي
بیماري افزایش فشار خون عالئم و درمان و مراقبتهاي پرستاري
مربوطه
عالئم بیماریهاي عروقي ،تستهاي تشخیصي ،بیماریهاي
سرخرگي (آترواسكلروز،آرتریواسكلروز ) بیماریهاي انسدادي
سرخرگي ،برگر
بیماریهاي وریدي ،ترمبوفلبیت واریس ،ادم انفاوي ،نارسایي
وریدي

7

آناتومي و فیزیولوژي تنفس و جمع آوري اطالعات عیني و ذهني
و تستهاي تشخیصي دستگاه تنفسي

8

عفونت راههاي هوایي فوقاني

9
11
11
12
13

14

انسداد و سرطان حنجره
بیماریهاي انسدادي و مزمن ریه  COPDوتروماي قفسه سینه
(شكستگي دنده ،پنوموتراكس ) تامپوناد،آسپیراسیون
آمبولي ریوي ،تومورهاي دستگاه تنفسي ،عالئم درمان و
مراقبتهاي پرستاري
سل ریوي ،آبسه ریوي ،بیماریهاي پلور،درمان و مراقبتهاي
پرستاري
آتلكتازي ،انسداد حاد تنفسي ،افزایش فشار ریوي ،عالئم ،درمان
و مراقبتهاي پرستاري
آناتومی و فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری و ارزیابی های
تشخیصی مربوط به این سیستم، UTI-گلومرولونفریت و
پیلونفریت

15

سنگهای کلیوی و درمانهای مربوطه ،تروماهای ادراری-تناسلی،
بی اختیاری ادراری -مثانه نوروژنیک

16

احتباس ادراری ،التهاب پروستاتBPH،

حیطه

شناختی

مدرس

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع
کالس

-1مطالعه قبلی و حضور در كالس
وتوجه به مطالب مطروحه
 -2شركت در كوئیزهاي طي ترم
حسینی  -3جمع آوري مطلب به صورت گروهي
در زمینه موضوعات مربوط به درس كه
توسط مدرس تعیین ميشودوارائه به
موقع
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17
18
19
21

سرطان بیضه،فیموز،هیدروسل،هماتوسل ،واریکوسل،نهان
بیضگی ،اورکیت،اپیدیدیمیت
آناتومی و فیزیولوژی سیستم تناسلی زنان وارزیابی بیماران مبتال
به اختالالت این سیستم
عفونتهای ناحیه ولو و واژن
التهاب واژن،کاندیدیاز،عفونتواژینوباکتریال،هرپس ژنیتال

21

آندوسرویسیت و سرویسیتPID،

22

ولویتیس  AIDS،وپروالپس ارگانهای لگنی

23
24

کیستهای ولو،آندومتریوز و نئوپالسم های مربوط به بارداری و
، PMSدیسمنوره ،منوپوز
اناتومی و فیزیولوژی  ، Breastارزیابی بیماران مبتال به
اختالالت این عضو

25

Breast cancer

26

کیستهای ،breastفیبروآدنوم ها،عفونت های  Breastوآرئول

٭تاريخ امتحان ميان ترم 59/8/62 :
٭ساير تذکر های مهم برای دانشجويان:
 -9رعایت شئونات دانشجویی
 -2مطالعه کافی درس قبل از حضور در کالس
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٭تاريخ امتحان پايان ترم59/01/68 :

